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phenomena of the life experience of the man, their authenticities, but in the main – the significance of forming the
man as a personality. Sheller proves that the existing types of knowledge – science, philosophy, religion – are
principally rooted in the human essence, but they are differently manifested in history and various regions of culture
owing to different correlation. He especially differentiates those criteria of the corresponding types of knowledge,
which  characterize their specificity: such criteria as substantiated, analytical, operational, verificated are inherent
to scientific knowledge. Educational knowledge is characterized by the essence definition, paradigmality,
humanistic mission; intention on the deity, personality, independence from vital instincts, orientation on highest
human aims and purports of life inherent to religious knowledge. Sheller´s analysis of knowledge and education
contains a substantial Weltanschauung and methodological potential for reforming the educational process.
Keywords: spirit, knowledge, a human being, education, impulse, sociological method, phenomenological direction.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ
РЕГІОНАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО КЛАСТЕРУ

Досліджуються методологічні засади побудови моделі регіонального інноваційного освітнього
кластеру та її зв'язок з інституціями і підприємствами – замовниками інновацій, фінансовими
організаціями, стейкхолдерами, органами державної влади тощо. Особливий акцент у статті спрямовано
на проблему розбудови інноваційного освітнього кластеру, зорієнтованого на підготовку
висококваліфікованих кадрів, генерацію нових знань і технологій, системи виробничо-технологічної
підтримки, інформаційного забезпечення освітнього процесу та просування на регіональному ринку
об’єктів інтелектуальної власності. Ключові слова: кластер, інноваційний кластер, інноваційна модель,
знання, технології, замовники інновацій, стейкхолдери, інноваційна освіта.

Постановка проблеми. До основних тенденцій регіонального ринку послуг освіти
відноситься зростаюча роль інформації і знань у регіональному соціально-економічному розвитку,
коли знання входить до складу ключових факторів економічного зростання і стає конкурентною
перевагою; зростання потреби регіонального ринку праці в нових кадрах високої кваліфікації, що
у свою чергу є причиною масового попиту на освіту, особливо на вищу професійну, зростання
вимог до освітніх кластерів у питаннях задоволення ними потреб соціального характеру;
глобалізація світової економіки.

Аналіз актуальних досліджень. Проблемі побудови регіонального інноваційного освітнього
кластеру присвячено ряд наукових розвідок українських і зарубіжних дослідників. Зокрема слід
відзначити праці С. Бервенко [2], Л. Голубкової [4], Т. Шульца [9], присвячені актуальним
проблемам інвестицій у людський капітал, інноваційні, економічні та юридичні засади формування
кластерів, а також проблем управління подібними інституціями. Досить конкретно проблему
формування кластерів за умов конкурентоздатності регіону в інноваційній національній системі
проаналізовано у працях Т. Красикової [3], Г. Гутмана [1] та Н. Ларіної [5].Oсобливості формування
моделі регіонального інноваційного кластеру в гуманітарній сфері, зокрема в університетах і школах
розкрито у працуях Т. Челнокової [7], Т. Петухова [6], Т. Шамової [8].

Мета статті – розкрити методологічні засади формування моделі регіонального
інноваційного освітнього кластеру.

Виклад основного матеріалу. Повноцінний інноваційно-освітній кластер взаємодіє з
великою кількістю інституцій та підприємств – замовників інновацій, органів державної влади,
фінансових організацій. Особливе значення у розвитку такого кластера набуває венчурне
фінансування. Формований інноваційно-освітній кластер повинен органічно увійти в регіональну
економіку, посилити завойовані нею пріоритети на ринку, перебувати у взаємодії з іншими
кластерами в регіоні. Створення кластера дозволить комплексно підійти до розв’язання завдання
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трудової мотивації, сприятиме залученню молодих людей до сфери науки, освіти та інноваційного
підприємництва. Однією з важливих переваг роботи в такому кластері для кожної людини є
можливість усебічно реалізовувати свої здібності та вміння. Фахівець може одночасно і
паралельно працювати в дослідницькій лабораторії, викладати, працювати в корпорації, або
створювати своє власне мале інноваційне підприємство, тобто у нього з’являється повна свобода
вибору [див.: 2, c. 18-19].

До основних властивостей кластерів сучасні дослідники відносять:
– спеціалізацію (об’єкти, що входять до кластеру, функціонують на одному спільному ринку,

використовують близькі процеси);
– множинність учасників (кластери об’єднують різноманітні інституції, що діють на ринку

освітніх послуг);
– життєвий цикл (кластер проходить у своєму розвитку стадії життєвого циклу: створення,

розвиток, зрілість, спад);
– інноваційність (для підтримки високої конкурентоспроможності кластера потрібне

прискорення інноваційного процесу) [див.: 4, c. 21].
Очевидні переваги кластера якорганізаційної форми об’єднання зусиль зацікавлених сторін і

можливості особистісного та професійного розвитку учасників. На відміну від традиційної
системи кластерна модель дозволяє створити інноваційну парадигму освіти, яка буде розвиватися
за такими магістральними напрямами:

– підготовка кваліфікованих кадрів;
– генерація нових знань і технологій, системи виробничо-технологічної підтримки;
– інформаційне забезпечення освітнього процесу;
– управління інноваційною діяльністю;
– інвестування соціально значущих і наукомістких проектів;
– просування на ринок об’єктів інтелектуальної власності тощо [див.: 7, c. 91].

Оскільки у більшості регіонів (у тому числі й Сумській області) має місце істотний
дисбаланс між напрямами та обсягами підготовки спеціалістів у вишах і середньо-спеціальних
навчальних закладах, розташованих на території області, та потребою економіки в них, кластерна
модель дає змогу забезпечити підготовку фахівців (спеціалістів і професійних працівників) для
напрямів економіки, які авангардно розвиваються у зв’язці з інноваційними розробками:

– по-перше, стає можливим вибір пріоритетних для студентів напрямків підготовки залежно від
поточних і перспективних потреб регіону (в спеціалістах, напрямах);

– по-друге, мінімізуються проблеми працевлаштування випускників;
– по-третє, вищий навчальний заклад (як інноваційне ядро кластера) забезпечується

кваліфікованим професорсько-викладацьким складом;
– по-четверте, визначаються актуальні для регіону проблеми наукових досліджень і умови

їхнього здійснення. Все це дозволяє дійти висновку про доцільність і доконечність
формування інноваційних кластерів як моделей багаторівневого і безперервного
професійного обміну, спрямованого на встановлення єдиного науково-виробничо-освітнього
простору [див.: 6, c. 117].
Організована у такий спосіб взаємодія дозволяє по-іншому побачити можливості вже

сформованих і потенційних зв’язків шкіл з різними структурами: ВНЗ, середньо-спеціальними
навчальними закладами, ліцеями, коледжами, науково-дослідницькими організаціями, органами
управління освітою, громадськими і комерційними організаціями і здійснення особистісно
значущих проектів.

Як відомо, особливості будови будь-якої складної системи, яким би не був характер її
походження, залежать не тільки від того, які елементи входять до її складу, а й від того, як вони
між собою поєднані, пов’язані, який вплив вони мають один на одного. По суті, саме характер
зв’язку між елементами задає і цілісність системи, і ті емерджентні властивості, які характерні для
її властивостей як єдиного цілого. Це справедливо для будь-яких систем – і для елементарних, і
для максимально складних з відомих нам систем – соціальних [див.: 3, c. 62].

Головною стратегічною метою такої співпраці є створення інноваційної науково-освітньої
структури, здатної забезпечити кадрові потреби потенційних роботодавців (бізнес-структур) у
найближчій перспективі, зробити істотний вплив на інноваційний розвиток регіону (муніципалітету)
за допомогою об’єднання освітньої і дослідницької діяльності вишів з реальними потребами
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потенційних підприємств регіону. Ця структура володіє гнучкістю й адаптивністю до динамічно
мінливих умов ринку спеціалістів, товарів і послуг [див.: 1, c. 114].

Найбільш дієвою є інноваційна модель діяльності організації (корпорації, конгломерації).
Інноваційна модель передбачає пошук нових шляхів розвитку, нейтралізацію опору змінам,
використання венчурного капіталу, стимулювання інноваційної діяльності. Мова йде про
агресивну стратегію, яка забезпечується шляхом створення та підтримання вигідного
технологічного випередження конкурентів.

Ключовими умовами для цього постають:
– тісний зв’язок між наукою і проектними організаціями, виробництвом і споживачами;
– створення цехових груп фахівців з мінімальною кількістю рівнів управління;
– орієнтування ринку інноваційної діяльності та низькі витрати;
– конкурентоспроможна якість нової продукції тощо [див.: 8, c. 48].

Можемо виокремити основні цілі створення кластера в системі інноваційної освіти:
– підвищення якості підготовки спеціалістів, соціально та професійно мобільних і

конкурентоспроможних на ринку праці;
– забезпечення інноваційного характеру розвитку освітньої, науково-дослідної та дослідно-

конструкторської діяльності професійних навчальних закладів, інституцій, організацій регіону;
– інтеграція освіти, науки і виробництва;
– розвиток навчальної, матеріальної, методичної та виробничої бази навчальних закладів

науково-освітнього кластеру [див.: 9, c. 143-144].
Отже, основна мета функціювання інноваційного освітнього кластеру – розвиток і

поширення інноваційних технологій у середовищі освітніх інституцій за допомогою «щільнішого»
інтегрування та взаємодії, заснованих на утворенні формальних і неформальних зв’язків між
різними áкторами.

При цьому акцент більшою мірою робиться на підтримці колективного інноваційного
середовища, ніж на двосторонніх зв’язках. Дослідженнями соціологів встановлено, що чим вищий
інтелект колективного суб'єкта діяльності, тим більша вірогідність підвищення індивідуального
інтелекту членів групи, і навпаки. Взаємодія соціального та індивідуального в процесі комунікації,
швидше за все, і створює умови для формування соціального інтелекту (який у межах кластеру може
виступати áктором), володарем якого будуть усі суб’єкти, які входять у кластер [див.: 2, c. 63].

Соціальна дія зазвичай викликає відповідну реакцію інших індивідів, що приводить до
соціальної взаємодії як обміну діями. Такий параметр кластеру, як пов’язаність – один з
фундаментальних у процесі його існування як міжорганізаційної системи. В умовах взаємодії індивідів
і соціальних груп, які реалізують відповідні комунікативні, соціальні, культурні, міжособистісні,
ідеологічні, психологічні ролі, кластер стає комунікативним соціокультурним полем.

Оскільки ми поставили завдання виявити рівні взаємодії в процесі кластеризації, то,
оперуючи наведеними критеріями, позначимо своє визначення поняття «регіональний
інноваційно-освітній кластер»: це інноваційна агломерація, що характеризується географічною
концентрацією обраних закладів різного типу, що спеціалізуються у спільній галузі діяльності
(наприклад, реалізують освітні програми профільного рівня), розвивають взаємозв’язки з
інфраструктурними áкторами, які роблять внесок у власну конкурентоспроможність у
співвідношенні з ключовими аспектами регіональної освітньої політики, тим самим сприяючи
розвитку конкурентоспроможності регіону [див.: 5, c. 12].

Подібна схема взаємодії, де ключові ролі мають ВНЗ, бізнес-структури, заклади початкової
та середньої професійної освіти, школи, припускає різноманітність якісного змісту зв’язків. Тому
сукупність áкторів, з їхніми різноманітними цільовими функціями, зумовлює складність побудови
архітектоніки кластера. З появою нових áкторів зростає інформаційний зміст у межах агломерації
та встановлюються нові (вигідніші) конфігурації взаємодії. Це важливо, тому що для набуття
конкурентоспроможності кластер повинен володіти інноваційною компонентою, а це залежить і
від вигідного розташування учасників, і від їхного науково-технічного та інформаційного
потенціалу, і від ступеня довіри між учасниками.

Характер зазначених зв’язків безпосередньо пов’язаний з такою властивістю, як
«кон’югованість». Кон’югованість (від лат. «з’єднання») – здатність до внутрішнього обміну та
об’єднання якостей елементів і організацій. Т. Шамова, говорячи про генезис соціального
простору, уточнює: «ймовірність об'єднати агентів у сукупність, реально чи номінально (за
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допомогою делегування) тим більша, чим ближче вони в соціальному просторі, чим більш вони
належать до класу, сконструйованого вужче». Позитивний ефект подібних взаємин полягає у
забезпеченні постійного зворотного зв’язку між кластерними агентами (освітньою спільнотою,
бізнес-партнерами та ін.) [див.: 8, c. 48-52].

Органом управління, що координує роботу освітнього кластеру, може бути рада, до якої
увійдуть представники муніципалітету, вчені, керівники освітніх установ (ВНЗ, науково-дослідних
інститутів), центру занятості. Функціонал ради з управління трудовими ресурсами включатиме:

– формування замовлення на підготовку та перепідготовку кадрів;
– формування замовлення на проведення науково-дослідних розробок;
– виявлення інституцій, здатних вести інноваційну діяльність;
– організацію стажування викладачів на новому обладнанні;
– добір наукових розробок для комерціалізації [див.: 8, c. 82].

Висновки і перспективи подальших наукових розвідок. Взаємини між суб’єктами мають
соціально-інституціональний характер (їм надається організаційно-правова форма).
Взаємовідносини у кластері можуть мати характер різної векторної спрямованості. Наприклад,
розробка проблемно-орієнтованих проектів від стадії теорії до прийняття управлінського рішення
та реалізації конкретного заходу. Або можливе формування якоїсь «експертної спільноти», куди
увійдуть учні профільних класів (ліцеїсти, гімназисти), педагоги шкіл, ВНЗ, студенти, здатні на
майданчику ВНЗ проводити інноваційні дослідження у відповідних галузях з подальшою
дисемінацією досвіду, результатів. У кінцевому підсумку, це формування конкурентоспроможності
освітнього середовища регіону, зорієнтованого на ринок праці, що є привабливим для бізнес-
спільноти. Система управління в кластері формується на засадах паритетної взаємоучасті пов’язаних
організацій у вигляді якоїсь координуючої їх діяльність системи, яка не користується командними
методами. Про можливість здійснення такої інтеграції говорять і економісти, і соціологи.
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Summary
Dieniezhnikov S. The Methodological Grounds of Construction of Regional Innovative Educational Cluster.

Methodological principles of construction of model of regional innovative educational cluster and her connection with
institutes and enterprises - by the customers of innovations, financial organizations, stakeholders, by public authorities
and others like thatare examined in the article. The special accent in the article is directed on the problem of development
innovative educational to the cluster sent to training of highly skilled personnels, generation of new knowledge and
technologies, system of productively-technological support, informative providing of educational process, and
advancement at the regional market of objects of intellectual property. To the basic regional market of services of
education tendencies the growing role of information and knowledge behaves in regional socio-economic development,
when knowledge enters in the complement of key factors of the economy growing and becomes a competitive edge; an
increase of necessity of regional labour-market is in the new shots of high qualification, that in turn, is reason of mass
demand on education, especially on higher professional, increase of requirements to the educational clusters in the
questions of pleasure by them necessities of social character; globalization of world economy.

A valuable innovative-educational cluster co-operates with plenty of institutes and enterprises - customers of
innovations, public authorities, and financial organizations. The special value in development of such cluster
acquires venture financing. A mouldable innovative-educational cluster must organically enter a regional economy;
strengthen the priorities conquered by her at the market, to be in co-operating with other clusters in a region.
Creation of cluster will allow complex to walk up to the decision of task of labour motivation, will assist bringing in
of young people in the sphere of science, education and innovative enterprise. One of important advantages of work
in such cluster for everybody possibility all-round to realize the capabilities and abilities are opened. A specialist
can simultaneously work in a research laboratory, lay out, to work in a corporation or create it actually small
innovative enterprise, it complete freedom of choice appears for him.

The primary strategic objective of such collaboration is creation of innovative scientifically-educational
structure able to provide the skilled requirements of potential employers (businesses) in the nearest prospect, to render
substantial influence on innovative development of region (to municipality) by means of association of educational and
research activity of institutions of higher learning with the real necessities of potential enterprises of region (to
municipality). This structure owns flexibility and adaptivity to the dinamically changeable terms of market of
specialists, commodities and services. Most effective is an innovative model of activity of organization (corporations,
conglomerations). An innovative model envisages the search of new ways of development, neutralization of resistance
to the changes, use of venture capital, stimulation of innovative activity. In this case, the question is about aggressive
strategy that is provided by creation and maintenance of the advantageous technological passing of competitors.
Keywords: cluster, innovative cluster, innovative model, knowledge, technologies, customers of innovations,
stakeholders, innovative education.


